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Podstawą wielu planistycz-
nych, projektowych i eksplo-
atacyjnych celów doraźnych 
i długofalowych jest natężenie 

ruchu, przyjmowane jako miara obciążenia analizowanych 
elementów układu drogowego. Zgodnie z aktualnie obowią-
zującymi zaleceniami, jako natężenie miarodajne, z uwagi 
na potrzeby analiz sprawności dróg zamiejskich, przyjmuje 
się 50 (ewentualnie 30, 100 lub 150) wartość z najwięk-
szych godzinowych natężeń w roku w przypadku dróg 
o wyróżnionym charakterze ruchu. Natężenie to wyznacza 
się przy wykorzystaniu metody wskaźnikowej, jako udział 
w odniesieniu do SDRR (Średni Dobowy Ruch w Roku), 
przy czym może odnosić się albo do roku, w którym wyko-
nywany był pomiar (bieżące analizy), albo do roku progno-
zy (prace projektowe i planistyczne). Wskaźniki przelicze-
niowe publikowane są raz na pięć lat w opracowaniu Ruch 
Drogowy oraz na oficjalnej stronie GDDKiA. Jednocześnie 
wskazuje się, że przy większych natężeniach należy dosto-
sować rozwiązania drogowe do krótkotrwałych szczytów 
ruchu. Jako pewien kompromis pomiędzy kosztami a do-
stosowaniem rozwiązań do chwilowych natężeń zaleca się, 
aby przyjmować w analizach natężenie ruchu ze szczyto-
wego kwadransa godziny miarodajnej w przeliczeniu na 
godzinę (natężenie obliczeniowe). W tym celu konieczna 
jest znajomość zmienności ruchu wewnątrz godziny, wyra-
żana wskaźnikiem k15. W praktyce natężenie obliczeniowe 
uzyskuje się poprzez podzielenie natężenia miarodajnego 
przez wskaźnik k15. Niestety krajowa literatura techniczna 
[7, 8, 9, 10, 15] nie podaje wartości wskaźnika k15 (wg [3, 
5], w przypadku skrzyżowań poza terenem zabudowy moż-
na przyjmować wartości z przedziału 0,92 – 0,98), ani okre-
su występowania szczytowych godzin w roku umożliwia-
jących przeprowadzenie pomiarów ruchu w celu jego wy-
znaczenia. Przykładowo, amerykańskie opracowanie HCM 
[6] podaje przybliżone wartości w trzech przypadkach, tj. 
dotyczących: autostrad; dróg zamiejskich wielopasowych 
i dwupasowych dwukierunkowych; dróg wielopasowych 
podmiejskich. W poprzedniej wersji HCM definiowana była 
także wartość w przypadku dróg charakteryzujących się 
stanami zatłoczenia (typowe w przypadku dróg miejskich 
i podmiejskich), jednakże obecnie w takich przypadkach 
należy określać wartości indywidualnie na podstawie da-
nych terenowych. Wprawdzie w artykułach poświęconych 
temu zagadnieniu wskazuje się, że w sytuacji braku moż-
liwości przeprowadzenia pomiaru ruchu (ze względu na 
dużą zmienność k15 w czasie, najlepiej kilkudniowego) war-
tość k15 powinna być wyznaczana z modeli ruchu, jednak-

że uzyskane w ten sposób wartości pokrywają się z tymi 
podanymi w HCM (tab. 1). Należy jednak nadmienić, że 
przedstawione wartości wyznaczono na podstawie godzin 
szczytu przed- i popołudniowego, a nie w odniesieniu do 
szczytowych godzin w roku. Jednakże wyniki te wskazują, 
że można określić wiarygodne typowe wartości k15. Z dru-
giej strony wskazują na dużą zmienność k15. 

Kolejną kwestią, która może mieć znaczenie w analizach 
sprawności dróg jest rozkład ruchu na pasy w grupie pa-
sów. Jak zauważono w pracach [3, 4, 5, 14] położenie pasa 
ma wpływ na wyjściową wartość natężenia nasycenia, cze-
go przyczynę upatruje się w oddziaływaniu pojazdów cięż-
kich występującym przy dużym ich udziale (przeciętnie na 
pasie lewym uc wynosi 11,4% a na pasie prawym 40,1%). 
Wprawdzie w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych [7] podane są współczynniki od-
zwierciedlające udział pojazdów ciężkich na pasie oblicze-
niowym (pojedynczy, najbardziej obciążony przez pojazdy 
ciężkie pas ruchu projektowanej jezdni), jednak mają one 
wartość stałą w roku. Wynika z nich, że niezależnie od wiel-
kości natężeń, w tym także pojazdów lekkich oraz pory dnia 
czy dnia tygodnia, przy dwóch pasach w jednym kierunku 
ruchu zewnętrznym pasem porusza się 90% pojazdów cięż-
kich. W przypadku ogółu pojazdów nie są dostępne żadne 
wielkości. 

Celem artykułu jest zatem analiza szczytowych godzin 
w roku pod kątem zmienności natężeń ruchu w ciągu go-
dziny oraz rozkładu ruchu na poszczególne pasy ruchu 
w danym kierunku. 

Ta b e l a  1. Wartość wskaźnika k15 zalecana wg HCM oraz z różnych 

modeli ruchu (drogi zamiejskie)

Źródło Wartość k15 [–]

HCM [6] 0,88 (zakres od 0,75 do 0,95)

Tarko, Perez [13] 0,88 (zakres od 0,80 – 0,96)

Bassan [2] 0,81 – 0,97

Źródła danych 

W badaniach zmienności natężeń ruchu, w różnych 
okresach, wykorzystano dane pochodzące z ciągłego po-
miaru ruchu prowadzonego w latach 2013–2015 na zamiej-
skich drogach krajowych. W przypadku analiz dotyczących 
zmienności w ciągu godziny, ze względu na wymagany 
interwał rejestracji mniejszy od 1 godziny, do przedmioto-
wych analiz wykorzystano dane pochodzące ze stacji SPRD 
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wchodzących w skład Inteligentnego Systemu Sterowania 
Ruchem Regionu Podhalańskiego [16]. W przypadku analiz 
dotyczących rozkładu ruchu na pasy ruchu, ze względu na 
wystarczający interwał rejestracji równy 1 godzinie, wyko-
rzystano dane pochodzące z dróg wielopasowych ze sta-
cji należących do GDDKiA [17], tj. wyposażonych w licznik 
typu PAT (jedyne urządzenie z którego można było pozy-
skać dane rejestrujące ruch w przypadku każdego pasa 
osobno), oraz stacji wyposażonych w licznik typu RPP-5 
(14108 i 14109 – jedyna stacja na której zainstalowano po 
jednym urządzeniu pomiarowym na każdym z kierunków 
ruchu rejestrującym ruch oddzielnie dla każdego z pasów). 
Zakres zbieranych danych obejmuje rejestrację liczby po-
jazdów na każdym z pasów ruchu w interwałach:
• stacje SPRD – dowolny interwał, w podziale na sześć 

klas pojazdów (1 – pojazdy do 5 metrów długości; 2 – 
pojazdy od 5 do 7 metrów długości; 3 – pojazdy od 7 
do 10 metrów długości; 4 – pojazdy od 10 do 15 metrów 
długości; 5 – pojazdy od 15 do 20 metrów długości; 6 – 
pojazdy od 20 metrów długości);

• stacje wyposażonych w licznik typu RPP-5 (dalej zwane 
stacją RPP-5) – jednogodzinnych, w podziale na trzy ka-
tegorie pojazdów (pojazdy o długości do 6,5 m; pojaz-
dy o długości od 6,5 m do 11,0 m; pojazdy o długości 
powyżej 11,0 m),

• stacje wyposażone w licznik typu PAT (dalej zwane stacją 
PAT) – możliwość zbierania danych w trybie „pojazd-za-
-pojazdem” w podziale na dziewięć kategorii pojazdów. 
Na potrzeby analizy wyników dostosowano dane do in-
terwałów jednogodzinnych, w podziale na dwie kategorie 
pojazdów (lekkie, ciężkie).
Ze względu na to, że celem przedmiotowych analiz jest 

określenie nierównomierności ruchu oraz rozkładu ruchu 
na pasy ruchu w szczytowych godzinach w roku, zakres 
czasowy danych ograniczono do sześciu miesięcy – od 
maja do października (zgodnie z [12] najczęściej najwięk-
sze natężenia w roku występują w tych miesiącach). Ze 
względu na godziny w dobie i dni tygodnia nie wprowa-
dzono żadnych ograniczeń. Należy jednak nadmienić, że 
w przypadku stanowisk SPRD ze względu na ich lokalizację 
(region podhalański) okresy szczytowe mogą występować 
również w okresie ferii zimowych (drogi przenoszące ruch 
związany z turystyką letnią i zimową). Do analiz wyselekcjo-
nowano stacje posiadające na poziomie każdego miesiąca 
minimum czternaście pełnych 24 godzinnych dni pomiaro-
wych przy zastrzeżeniu, że reprezentowany musi być każdy 
dzień tygodnia minimum dwa razy. Ostatecznie do analiz 
nierównomierności ruchu wykorzystano dane z 3 stacji 
SPRD, natomiast do analiz rozkładu ruchu na pasy z 2 sta-

cji PAT i 1 stacji RPP-5 zgodnie z tabelą 2 (w tabeli podano 
także zakres czasowy danych oraz wielkość próby badaw-
czej wyrażoną wskaźnikiem kompletności C). Odcinki dróg 
w miejscu lokalizacji stanowisk pomiarowych charaktery-
zują się w przypadku stacji SPRD1 i SPRD3 przekrojem 
jednojezdniowym o jednym pasie w każdym z kierunków 
ruchu (1 × 2), natomiast w pozostałych przypadkach prze-
krojem dwujezdniowym o dwóch pasach w każdym z kie-
runków ruchu (2 × 2). Analizy prowadzono oddzielnie dla 
kierunków ruchu w odniesieniu do ogółu pojazdów oraz 
w przypadku stacji PAT i RPP-5 dodatkowo w odniesieniu 
do pojazdów ciężkich.

Wyznaczenie wskaźnika zmienności ruchu 

wewnątrz godziny 

Analizy polegały na wyznaczeniu wskaźnika zmienności 
ruchu w godzinie k15 (wzór 1) oddzielnie dla każdego sta-
nowiska pomiarowego.

k15 = 
Qg

4 × q15
max  [–] (1)

w którym:
k15 – wskaźnik zmienności ruchu w godzinie,
Qg – natężenie ruchu w rozważanej godzinie [P/h],
q15

max –  natężenie z kwadransa rozważanej godziny o naj-
większej wartości [P/15 min].

Ze względu na to, że podstawowym interwałem odnie-
sienia natężenia ruchu jest jedna godzina (analizy doty-
czące poszukiwania miarodajnej godziny odnoszą się do 
pełnych godzin zegarowych), zaś interwałem rejestracji, 
z uwagi na potrzeby analiz sprawności dróg, powinien 
być kwadrans, w pierwszej kolejności wyznaczono godzi-
nowe natężenie ruchu (Qg) poprzez zsumowanie wartości 
15 minut w obrębie godziny zegarowej (np. 6:00–7:00, 
7:00–8:00) oraz godzin rozpoczynających się co 15 minut 
(np. 6:15–7:15; 6:30–7:30; 6:45–7:45; 7:00–8:00). Następ-
nie wyznaczono wskaźniki zmienności ruchu w odniesie-
niu do Qg wyznaczonych odpowiednio w przypadku peł-
nych godzin zegarowych oraz godzin z krokiem 15 minut. 
W przypadku kroku 15 minut do dalszych analiz wybrano 
największą z czterech kolejnych uzyskanych wartości tzw. 
maksymalną wartość godzinową (dany rozpatrywany prze-
dział tworzyły wartości kończące się na pełnej godzinie 
np. 6:15–7:15; 6:30–7:30; 6:45–7:45; 7:00–8:00 – zgodnie 
z tabelą 3).

Ta b e l a  2. Lokalizacja stanowisk pomiarowych oraz zakres czasowy i dostępność danych (C)

Nr st. Nr DK Nazwa stacji Nr st. Nr DK Nazwa stacji Rok C [%]

SPRD1 7 Jabłonka k. Rabki SPRD2 47 Nowy Targ k. Krakowa 2015 97,8 / 98,9

SPRD3_k1 49 Białka T. k. Krakowa SPRD3_k2 49 Białka T. k. Słowacji 2015 94,6 / 93,5

PAT30004_k1 A2 Nagradowice k. Poznania PAT30004_k2 A2 Nagradowice k. Warszawy 2014 100

PAT10100_k1 1 Kruszów k. Łodzi PAT10100_k2 1 Kruszów k. Piotrkowa Tryb. 2014 95,7

RPP5-14108 7 Łazy k. Warszawy RPP5-14109 7 Łazy k. Grójca 2013 100
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Ta b e l a  3. Wyznaczanie maksymalnej wartości godzinowej wskaź-

nika k15

Godzina k15 Godzina k15

6:15–7:15 0,76 7:15–8:15 0,88

6:30–7:30 0,92 7:30–8:30 0,90

6:45–7:45 0,90 7:45–8:45 0,91

7:00–8:00 0,88 8:00–9:00 0,85

W kolejnym kroku utworzono szeregi malejące godzino-
wych natężeń ruchu (pełne godziny zegarowe) wraz z od-
powiadającymi im wartościami wskaźników zmienności 
ruchu (wartości w przypadku godziny zegarowej oraz naj-
większa uwzględniająca godziny rozpoczynające się co 15 
minut – w tabeli 3 będą to w przypadku godziny 7:00–8:00 
wartości odpowiednio 0,88 i 0,92). Na rysunku 1 przed-
stawiono przykładowe wartości k15 odpowiadające kolej-
nym 50 największym godzinowym natężeniom z okresu 

maj–październik. W dalszej części tekstu określono je jako 
największe wartości w roku. W tabeli 4 przedstawiono śred-
nią wartość wskaźnika k15 oraz odchylenia standardowego 
σ uzyskane dla przedziału od 1 do 50 pozycji w szeregu 
malejącym oraz w przypadku wszystkich godzin w okresie 
od maja do października. Dodatkowo przedstawiono wyniki 
uzyskane przy ograniczeniu danych wyłącznie do godzin 
szczytu przed- lub popołudniowego (maksymalna wartość 
Qg w godzinach 7:00–19:00) wyznaczonych z krokiem 
15 minut. Zakres analizowanych natężeń w szczytowych
50 godzinach wynosi w przypadku dróg dwupasowych 
dwukierunkowych od 404 do 700 P/h/kierunek (wszystkie 
dane z miesięcy V–X) oraz od 347 do 713 P/h/kierunek 
w przypadku ograniczenia danych do godzin szczytu, na-
tomiast w przypadku dróg wielopasowych (stacja SPRD2) 
odpowiednio od 558 do 767 P/h/kierunek oraz od 545 do 
767 P/h/kierunek. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwier-
dzić, że wielkość natężenia ruchu ma 
wpływ na zmienność ruchu wewnątrz 
godziny. Wartość wskaźnika k15 uzy-
skana dla szczytowych 50-ciu godzin 
z okresu V–X wyniosła średnio 0,87 
(zakres od 0,70 do 0,96) w analizach 
dotyczących godzin zegarowych oraz 
0,90 (zakres od 0,77 do 0,98) przy 
uwzględnieniu godzin rozpoczynają-
cych się co 15 minut, natomiast śred-
nia dla miesięcy V–X odpowiednio 0,76 
(od 0,47 do 0,99) oraz 0,83 (od 0,58 
do 1,00). W przypadku danych ogra-
niczonych do godzin szczytu, wartość 
k15 uzyskana dla szczytowych 50 go-
dzin w roku wyniosła średnio 0,89 (za-
kres od 0,78 do 0,98) natomiast śred-
nia dla miesięcy V–X dla dni tygodnia, 
w których co najmniej 10 razy wystąpiły 
natężenia z pozycji w szeregu maleją-
cym od 1 do 50 (zaznaczone pogru-
bieniem w tabeli 4) 0,89 (zakres od 
0,72 do 0,98). Można także zauważyć, 
że wyższą wartość wskaźnika k15 oraz 
węższy zakres zmienności uzyskuje się 
w przypadku wartości wyznaczonych 
dla godzin przesuwanych z krokiem 
15 minut w stosunku do pełnych go-
dzin zegarowych oraz zbliżone zarówno 
wartości średnie, jak i zakresy dla k15 
wyznaczonego dla szczytowych 50 go-
dzin z okresu V–X i przy ograniczeniu 
danych do godzin szczytu. 

W celu potencjalnego zwiększenia 
bazy danych i rozszerzenia analiz na 
obszar całego kraju, sprawdzono moż-
liwość wykorzystania danych pocho-
dzących ze stacji rejestrujących ruch 
w interwałach 10-minutowych – stacje 
TE [18]. Zakres zbieranych danych 
obejmuje rejestrację liczby pojazdów 

Rys. 1. Wartości k15 odpowiadające kolejnym największym godzinowym natężeniom w roku 
– stacja SPRD3_k1 

Ta b e l a  4. Statystyki opisowe wskaźnika k15

Nr stacji

Godzina zegarowa Maksymalna wartość godzi-
nowa

średnia [–] σ [–] średnia [–] σ [–]

1–50 całość 1–50 całość 1–50 całość 1–50 całość

Cała doba

SPRD1 0,85 0,77 0,08 0,11 0,89 0,84 0,07 0,08

SPRD2 0,86 0,75 0,06 0,12 0,89 0,83 0,05 0,09

SPRD3_k1 0,89 0,76 0,05 0,14 0,92 0,84 0,04 0,10

SPRD3_k2 0,88 0,76 0,06 0,14 0,91 0,83 0,05 0,11

średnia 0,87 0,76 0,06 0,13 0,90 0,83 0,05 0,09

Nr stacji

Godziny rozpoczynające się co 15 minut

1–50 całość

śr. [–] σ [–] pn wt śr czw pt sb nd

Godziny 
szczytu 
(największa 
wartość Qg 
w dobie) 

SPRD1 0,87 0,06 0,84 0,84 0,87 0,85 0,87 0,88 0,85

SPRD2 0,89 0,06 0,87 0,86 0,87 0,87 0,88 0,84 0,88

SPRD3_k1 0,90 0,04 0,86 0,89 0,86 0,88 0,88 0,90 0,87

SPRD3_k2 0,90 0,04 0,87 0,87 0,87 0,90 0,87 0,91 0,89

średnia 0,89 0,05 0,86 0,87 0,87 0,88 0,87 0,88 0,87
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na każdym z pasów ruchu, w podziale na dwie kategorie 
pojazdów (o długości do i powyżej 5 m). W tym celu wy-
znaczono wartość wskaźnika k10 zdefiniowanego na wzór 
wskaźnika k15 (wzór 2) i określano współczynnik korelacji 
pomiędzy obiema wartościami (szeregi malejące w odnie-
sieniu do 50 szczytowych godzin w roku). Ze względu na 
dostępność danych analizy były możliwe jedynie w odnie-
sieniu do dwóch stanowisk pomiarowych (stacje SPRD2, 
SDRD3). 

k10 = 
Qg

6 × q10
max  [–] (2)

w którym:
k10 – wskaźnik zmienności ruchu w godzinie,
Qg – natężenie ruchu w rozważanej godzinie [P/h],
q10

max –  natężenie dziesięciominutowe z rozważanej godziny 
o największej wartości [P/10 min].

Analizy prowadzono w odniesieniu do pełnych godzin 
zegarowych oraz godzin wyznaczonych ze skokiem 15 lub 
10 minut (np. 6:15–7:15; 6:30–7:30; 6:45–7:45; 7:00–8:00 
oraz 6:10–7:10; 6:20–7:20; 6:30–7:30; 6:40–7:40; 6:50–7:50; 
7:00–8:00). Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 5 oraz 
na rysunku 2. Średnia wartość współczynnika korelacji 0,5 
i 0,3 świadczy o słabym skorelowaniu wskaźnika k15 z k10 
i tym samym wskazuje na brak możliwości wykorzystania 
danych rejestrowanych w interwałach 10-minutowych do 
określenia wskaźnika zmienności ruchu wewnątrz godziny. 
Ponadto wartość wskaźnika k10 jest średnio o 0,07 niższa 
niż wartość wskaźnika k15. Oznacza to większą zmienność 
w godzinie natężeń 10-minutowych niż natężeń 15-minuto-
wych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wpływ na to może 
mieć nieprawidłowe funkcjonowanie licznika pomiarowego 
(puste pola w pojedynczych interwałach 10-minutowych 
uznawane były za brak przejazdu pojazdów, a w rzeczywi-
stości mogły oznaczać awarię licznika) lub lokalizacja stacji 
pomiarowej. W przypadku stacji SPRD2 charakteryzującej 
się jako jedyna występowaniem największych godzino-
wych natężeń w roku w piątek i niedzielę, a nie w sobotę, 
uzyskano współczynnik korelacji powyżej 0,5. Dlatego też, 
pomimo uzyskania niezadowalającej wartości korelacji, wy-
znaczono wartość wskaźnika k10 dla dwunastu stacji TE. 

W tabeli 6 przedstawiono uzyskane wyniki dla przedziału 
od 1 do 50 pozycji w szeregu malejącym (średnie wartości 
pokrywają się z wartościami k15 wyznaczonymi dla stacji 
SPRD). 

Ta b e l a  5. Współczynnik korelacji pomiędzy wskaźnikiem k15 a k10

Nr stacji Godzina zegarowa
Maksymalna 

wartość godzinowa

SPRD2 0,7 0,6

SPRD3_k1 0,4 0,1

SPRD3_k2 0,5 0,2

średnia 0,5 0,3

Ta b e l a  6. Wartości średnie wskaźnika k10 (wszystkie godziny 

w miesiącach V–X)

Nr stacji

Godzina 

zegarowa

Maksymalna 

wartość 

godzinowa

średnia σ średnia σ
TE1 (DK2 – Biała Podlaska) 0,88 0,04 0,91 0,03

TE6 (DK79 – Dulowa) 0,88 0,05 0,92 0,03

TE8 (DK7 – Głogoczów) 0,91 0,04 0,94 0,02

TE12 (DK25 – Gwieździn) 0,83 0,07 0,88 0,06

TE13 (DK79 – Hebdów) 0,87 0,05 0,90 0,04

TE14 (DK17 – Izbica) 0,88 0,05 0,91 0,03

TE28 (DK79 – Pobiednik) 0,90 0,04 0,92 0,03

TE29 (DK79 – Przemyków) 0,83 0,07 0,89 0,05

TE31 (DK22 – Rychnowy) 0,90 0,04 0,93 0,02

TE38 (DK20 – Wieżyca) 0,89 0,05 0,92 0,03

TE39 (DK75 – Witowice Dolne) 0,86 0,05 0,89 0,04

TE41 (DK20 – Wołcza Mała) 0,84 0,06 0,89 0,04

średniaTE 0,87 0,05 0,91 0,04

Określenie rozkładu ruchu na pasy ruchu

Analizy prowadzono oddzielnie do każdego z kierun-
ków ruchu w odniesieniu do godzinowego natężenia ru-

chu ogółu pojazdów oraz pojazdów 
ciężkich. Analizie poddano wyłącznie 
drogi wielopasowe o dwóch pasach 
ruchu w jednym kierunku. W pierwszej 
kolejności wyznaczono procentowy 
udział ruchu na prawym pasie w sto-
sunku do całości w danym kierunku 
(upp). W celu zniwelowania różnic wy-
nikających z różnej liczby danego dnia 
tygodnia w miesiącach oraz kolejnych 
latach, uśredniono wartości w przypad-
ku danego dnia tygodnia (np. ponie-
działek) w każdym z miesięcy w roku. 
Ponadto zabieg ten pozwolił zminima-
lizować wpływ występowania losowych 
wartości na uzyskane wyniki. W drugiej 
kolejności wyznaczono współczynnik 

Rys. 2. Wartości k15 i k10 odpowiadające kolejnym największym godzinowym natężeniom 
w roku – stacja SPRD3_k1 
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zmienności upp w dniach w tygodniu w kolejnych miesią-
cach w roku łącznie dla obu kierunków ruchu (wartości 
wyznaczone dla każdego kierunku osobno), według wzoru 
3. Uzyskane wyniki (wartości średnie dla wszystkich godzin 
w dobie, w tym przy różnej agregacji danych) przedstawio-
no w tabeli 7 (pogrubieniem zaznaczono wartości < 5%). 
Kursywą zaznaczono wartości odstające (pominięte przy 
wyznaczaniu wartości średniej*) dla których wprowadzo-
no dodatkową analizę oddzielnie dla każdego z kierunków 
ruchu.

  ε = (σŷ ) × 100 [%]  (3)

w którym:
ε –  współczynnik zmienności procentowego udziału ruchu 

na prawym pasie,
σ –  odchylenie standardowe badanej cechy (procentowy 

udział ruchu na prawym pasie dla danego dnia tygo-
dnia w kolejnym miesiącu w roku),

ŷ – wartość przeciętna badanej cechy ruchu.

Ta b e l a  7. Wartość współczynnika zmienności ε [%]: a) ogół pojazdów, b) pojazdy ciężkie

a) Nr st Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn–Nd Pn–Pt Wt–Pt Wt–So

30004 7,2 5,3 3,9 3,5 3,6 4,3 8,3 7,8 5,9 4,5 5,9

14108_109 5,0 4,1 4,4 4,6 5,1 4,2 6,3 7,2 6,0 4,8 5,3

10100 8,3 6,3 6,1 6,9 7,5 5,7 9,8 8,9 7,9 7,4 7,8

10100_k1 3,5 2,9 2,8 4,5 4,0 5,0 8,3 7,5 5,1 4,5 6,4

10100_k2 3,7 3,1 2,9 4,2 4,1 4,1 8,2 7,2 6,0 5,6 6,1

średnia 5,5 4,3 4,1 4,7 4,8 4,7 8,2 7,7 6,2 5,4 6,3

średnia* 4,8 3,9 3,5 4,2 4,2 4,4 7,8 7,5 5,7 4,9 5,9

b) Nr st Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Pn–Nd

30004 1,7 1,8 1,4 1,4 1,3 1,6 2,4 1,9

14108_109 17,1 14,9 14,3 14,5 14,4 19,4 22,9 17,4

10100 3,0 2,9 1,4 2,8 3,3 3,8 6,1 4,4

14108_109_k1 4,3 4,3 5,0 6,1 4,4 6,0 7,6 11,6

14108_109_k2 2,2 2,6 2,5 3,0 2,6 3,2 3,7 4,1

średnia 5,7 5,3 4,9 5,5 5,2 6,8 8,6 7,9

średnia* 2,3 2,4 1,8 2,4 2,4 2,9 4,1 3,5

Ze względu na uzyskane zbliżone udziały ruchu na pra-
wym pasie w stosunku do natężenia w danym kierunku 
w kolejnych godzinach doby (wartość średnia ε <5%) dla 
dni tygodnia w kolejnych miesiącach w roku (za wyjątkiem 
niedzieli w przypadku ogółu pojazdów) oraz pomiędzy nie-
którymi dniami tygodnia, można dokonać poprzez uśred-
nienie następującej agregacji danych:
1. ogół pojazdów – dni od wtorku do piątku:

• stacja 10100 (oddzielnie kierunki ruchu) – średnia 
wartość odchylenia standardowego równa: σ10100k1 = 
2,8%; σ10100k2 = 3,9%; największa wartość σ w godzi-

nach występowania szczytu przed- i popołudniowego 
oraz w godzinach, w których najczęściej występują 
największe natężenia w roku, tj. zgodnie z [12], godzi-
ny 7:00-10:00 oraz 14:00–19:00 – odpowiednio 4,9%; 
3,9%,

• stacja 30004 i 14108_109 (oba kierunki ruchu) – śred-
nia wartość odchylenia standardowego równa: σ30004 
= 2,8%; σ14108_109 = 2,7%; największa wartość σ w go-
dzinach występowania szczytu przed- i popołudniowe-
go oraz w godzinach, w których najczęściej występują 
największe natężenia w roku jak wyżej – odpowiednio 
3,1%; 3,1%,

2. pojazdy ciężkie – dni od poniedziałku do niedzieli:
• stacja 30004 i 10100 (oba kierunki ruchu) – średnia 

wartość odchylenia standardowego równa: σ30004 = 
1,7%; σ10100 = 3,8%; największa wartość σ w dobie 
odpowiednio 2,2%; 5,0%,

• stacja 14108_109 (oddzielnie kierunki ruchu) – średnia 
wartość odchylenia standardowego równa: σ14108_109k1 
= 6,7%; σ14108_109k2 = 3,2%; największa wartość

σ w dobie odpowiednio 11,3%; 
4,2%.

Na rysunkach 3 i 4 przedstawio-
no wyniki zbiorcze (wartości każ-
dorazowo wyznaczane do każdego 
kierunku osobno, tylko analizowane 
łącznie lub rozdzielnie), uwzględ-
niające agregację danych. Jedynie 
w przypadku stacji 14108_109 kie-
runek 1 (pojazdy ciężkie) uzyskano 
wartości mało realne i odbiegające 
od przeciętnych (rys. 5). Może być 
to spowodowane uwarunkowania-
mi lokalnymi lub nieprawidłowym 
funkcjonowaniem licznika pomiaro-

wego, dlatego też dane te nie były uwzględniane w sta-
tystykach zbiorczych. Wartość średnią oraz σ wyznaczo-
no do wszystkich prezentowanych krzywych (bez stacji 
14108_109_k1). 

Ze względu na podobieństwo przedstawionych powyżej 
wykresów (średnia wartość σ wynosi dla ogółu pojazdów 
odpowiednio: poniedziałek – 5,7%; wtorek–piątek – 4,6%; 
sobota – 5,4%; niedziela – 3,9%, natomiast w przypadku 
pojazdów ciężkich – 6,3%) możliwe było określenie typo-
wego dla analizowanych przypadków rozkładu ruchu na 
poszczególne pasy zgodnie z tabelą 8 (dokładność do 
5%). Można zauważyć, że w godzinach występowania 
szczytu przed- i popołudniowego oraz w godzinach, w któ-
rych najczęściej występują największe natężenia w roku 
(7:00–10:00 oraz 14:00–19:00), w przypadku ogółu pojaz-
dów uzyskano taki sam rozkład ruchu we wszystkie dni 
robocze (udział ruchu na pasie zewnętrznym równy 55%). 
W celu uzupełnienia charakterystyk ruchu przedstawiono 
dodatkowo na rysunku 5 profil zmienności dobowej ru-
chu (wartość średnia dla analizowanych stacji). Zgodnie 
z oczekiwaniem, wraz ze wzrostem udziału natężenia danej 
godziny w dobie następuje wzrost udziału ruchu na pasie 
wewnętrznym (rozkład na poszczególne pasy ruchu zbli-
żony do równomiernego).
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Rys. 4. Procentowy udział ruchu na prawym pasie w stosunku do 
natężenia w danym kierunku w kolejnych godzinach doby – pojazdy 
ciężkie 

Wnioski

Z przedstawionych w artykule analiz dotyczących zmien-
ności natężeń ruchu w ciągu godziny oraz rozkładu ruchu na 
poszczególne pasy ruchu w danym kierunku w szczytowych 
godzinach w roku, wynikają następujące ogólne wnioski:
1. Wielkość natężeń ruchu ma wpływ na zmienność ruchu 

wewnątrz godziny. Średnio dla 50 szczytowych godzin 
w roku uzyskano wartość wskaźnika k15 większą o 0,11 
w przypadku analiz dotyczących godzin zegarowych 
oraz 0,07 w przypadku uwzględnienia interwału pomia-
rowego 15 minut, od wartość średniej dla wszystkich 
godzin w miesiącach V-X. Ponadto, w obu przypadkach 
uzyskano o ponad połowę mniejszą wartość σ (bardziej 
stabilne wyniki).

Rys. 3. Procentowy udział ruchu na prawym pasie w stosunku do natężenia w danym kierunku w kolejnych godzinach doby – ogół pojazdów 

Ta b e l a  8. Rozkład ruchu na poszczególne pasy w danym kierunku (pas zewnętrzny/wewnętrzny)
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2. Wyższą wartość wskaźnika k15 oraz węższy zakres 
zmienności uzyskuje się w przypadku wartości wyzna-
czonych dla godzin przesuwanych z krokiem 15 minut 
w stosunku do pełnych godzin zegarowych. 

3. Ze względu na uzyskane zbieżne wyniki dla szczytowych 
50 godzin z okresu V-X (godziny wyznaczane z krokiem 15 
minut) oraz przy ograniczeniu danych do godzin szczytu 
w dniach tygodnia, w których najczęściej występują naj-
większe godzinowe natężenia ruchu, można wnioskować 
że możliwe jest wyznaczenie miarodajnej wartości k15 na 
podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych w odpo-
wiednim okresie. Ponadto, uzyskana średnia wartość k15 
(0,90 – zakres od 0,77 do 0,98) jest zbliżona do zalecanej 
przez HCM-2010 jako wartość typowa dla dróg zamiej-
skich dwupasowych dwukierunkowych i wielopasowych 
(0,88 - zakres od 0,75 do 0,95), co wskazuje że może być 
także typową w warunkach polskich.

4. Ze względu na niską korelację wskaźnika k15 i k10 (w więk-
szości przypadków poniżej 0,5) dane pochodzące ze stacji 
pomiarowych rejestrujących ruch w interwałach 10 minu-
towych nie powinny być stosowane do określenia wskaź-
nika zmienności ruchu wewnątrz godziny i tym samym 
interwał taki nie powinien być stosowany. Z drugiej jednak 
strony ze względu na małą próbę badawczą oraz zbieżne 
wyniki średnich wartości wskaźnika k15 i k10 uzyskanych 
odpowiednio dla stacji SPRD oraz TE, na tym etapie analiz 
nie można wyciągnąć ostatecznych wniosków.

5. Rozkład ruchu na poszczególne pasy w grupie dwóch 
pasów prowadzących ruch w jednym kierunku jest zbli-
żony w dniach od wtorku do piątku (ogół pojazdów) oraz 
od poniedziałku do niedzieli (pojazdy ciężkie) niezależnie 
od lokalizacji drogi i wielkości natężeń. 
Należy jednak nadmienić, że uzyskane wyniki odnoszą 

się do dróg zamiejskich niecechujących się stanami zatło-
czenia. W przypadku dróg miejskich lub odcinków znacz-
nie obciążonych ruchem potrzebne byłyby analogiczne 
badania. Ponadto, ze względu na stosunkowo małą próbę, 
uzyskane wyniki mogą być obarczone pewną losowością, 
wynikającą również z zależności rozkładów ruchu od loka-
lizacji danego stanowiska. 

Badania zostały zrealizowane w ramach realizacji Projek-
tu „Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny 

warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, 
w tym dla dróg szybkiego ruchu” finansowanego przez 
NCBiR oraz GDKKiA w ramach wspólnego przedsięwzię-
cia – Rozwój Innowacji Drogowych.
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Rys. 5. Profil dobowej zmienności ruchu dla: a) ogół pojazdów, b) pojazdy ciężkie 


